Algemene voorwaarden
BAT- en speurweek Hoenderloo
Betreffende inschrijving en deelname aan de BAT- en speurweek Hoenderloo, die georganiseerd
wordt door Monique Bladder en Nella Mastenbroek, hierna genoemd als de organisatoren.
1. Aanmelding voor de vakantieweek geschiedt alleen door het voldoen van de aanbetaling voor 14
december of het volledige bedrag na 14 december. Men verbindt zich met deze betaling aan
deze voorwaarden. De organisatoren hebben het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgaaf van
reden. In dat geval worden de gemaakte betalingen teruggeboekt.
2.Betaling geschiedt door middel van een iDeal-betaallink. Bij aanmelding voor 14 december 2018
wordt een aanbetaling van 200 euro gedaan. Het verschuldigde restbedrag dient uiterlijk 14
december 2018 voldaan te worden. Als dit niet is gebeurd en na herinnering wordt het resterende
bedrag niet binnen vijf dagen betaald, heeft de organisatie het recht de deelnemer niet meer mee te
laten doen aan de vakantieweek. De aanbetaling wordt in dat geval niet teruggeboekt.
3. Annulering van inschrijving kan slechts schriftelijk plaatsvinden of per e-mail. Bij annulering tot
drie maanden voor de eerste dag van BAT- en speurweek wordt de aanbetaling terug gestort. Bij
afzegging in de periode van drie maanden tot twee maanden voor de eerste dag van de BAT- en
speurweek wordt 50% van de aanbetaling geretourneerd. Bij annulering in de periode van een twee
maanden voor de eerste dag van de BAT- en speurweek tot een twee weken voor de eerste dag
wordt 70% van de deelnamekosten berekend. Bij afzegging 14 dagen of minder voor de eerste dag, is
het gehele bedrag verschuldigd.
4.Bij voortijdige beëindiging van BAT- en speurweek, op initiatief van de deelnemer, blijft men het
volledige bedrag verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het hele of gedeeltelijke
bedrag. Bij voortijdige beëindiging of annulering van de BAT- en speurweek wanneer deze
geannuleerd wordt op initiatief van de organisatoren wordt het eventueel betaalde geld
gerestitueerd naar rato.
5.De organisatoren en begeleiders van de BAT- en speurweek zijn niet aansprakelijk voor schade aan
of verlies van eigendommen van deelnemers en/of derden. Tevens zijn de organisatoren en de
begeleiders niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de BATen speurweek en daarbuiten. De organisatoren en de begeleiders hebben een
inspanningsverplichting voor een goed verloop van de BAT- en speurweek.
6.De deelnemer heeft de organisatoren op de hoogte gesteld van evt. medische-, geestelijke - en/of
sociale omstandigheden die van belang zijn voor wel of geen deelname aan de BAT- en speurweek.
7. Tijdens de BAT- en speurweek is het gebruik van stroombanden, slipkettingen, halti’s/
gentleleaders, jachtlijnen zonder stop en halfchecks niet toegestaan.
8.Door inschrijving wordt de deelnemer aan BAT- en speurweek verondersteld volledig kennis te
hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

